
A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR 

ALKALMAI 

 

Március 23. 14:00-
16:00 

Húsvéti játszóház 

Március 24. 10:00 és 
18:00 

Virágvasárnap. 
Istentisztelet a kórusunk 
szolgálatával (délelőtt) 

Március 24. 
Gyülekezeti ebéd a 
délelőtti istentisztelet 
után 

Március 28. 18:00 
Nagycsütörtök. 
Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

Március 29. 18:00 
Nagypéntek. Passió a 
kórusunk szolgálatával 

Március 31. 10:00 és 
18:00 

Húsvétvasárnap. 
Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel és az énekkar 
szolgálatával (délelőtt) 

Április 1. 10:00 
Húsvéthétfő. Istentisztelet 
úrvacsorai közösséggel 

 

     „Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.” 
(Kor 15,20) 

 

Minden kedves Testvérünknek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!                              
Presbitérium 
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„Elvégeztetett” (Jn 19,30) 

éhány évvel ezelőtt, orgonaművész vendégünk az esti zenés 
áhítatra készült. Néhány percre felmentem hozzá a karzatra. 
Nem akartam zavarni, leültem hát, és megvártam, amíg 

észreveszi, hogy ott vagyok. Gyönyörű, addig ismeretlen hangokat varázsolt elő a 
hangszerből, ám még az én laikus fülem is észrevette, hogy időnként oda nem 
illő, mély hang zavarja meg a harmóniát. 
 Amikor szünetet tartott, megkérdeztem tőle, hogy minden rendben van-
e? Nem, - mondta -, az egyik pedál (amivel a zengő, basszus hangokat lehet 
kicsalni az orgonából) beragad, és külön mozdulattal kell visszahúzni. 
 Két héten belül megérkezett a hangszer javító-karbantartója, és elvégezte 
azokat a szükséges beavatkozásokat, melyek után ismét helyreállt a kapcsolat a 
muzsikát megszólaltató orgona és az azt hallgató fülek között. A karbantartó 
elvégezte a kötelességét. 
 Ez történt húsvétkor! A történelem évezredei során egyre mélyült az a 
szakadék, amely a bűneset óta tovább és tovább rontotta az Isten és ember 
közötti áthallás tisztaságát. Működött, ahogy működött a Teremtő Úr és az 
ember közötti adás, de a mi hibánkból kifolyólag, annak szépsége már nem is 
hasonlított arra, amilyennek Isten tervezte. Sőt. A csúfság felé tartott.  
 El kellett hát jönnie Jézusnak, aki a golgotai kereszten rendbe hozta, 
működőképessé tette azt, amire az ember nem figyelt oda. A javítás tökéletesen 
„elvégeztetett”. Istenen nem – egyedül rajtunk – múlik, miképpen élünk az 
ingyenes rendbehozatal elfogadásával, a bűnbocsánat és az abból következő 
hálaadás lehetőségével.     

Kereskényi Sándor 
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Hit- és erkölcstanoktatás - Információk a 

választáshoz 

 

Kedves Szülők! 
Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény új 
lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára 2013-ban. A beiratkozáskor 
minden állami általános iskolában a leendő elsős és az ötödik osztályos 
gyermekek szülei két tantárgy közül választhatnak gyermekük számára: 
erkölcstan vagy hit- és erkölcstan. 
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. §(1) Az állami 
általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy 
által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.” 
A hit- és erkölcstan oktatásában gyülekezetünk is részt vesz. A változással 
kapcsolatos néhány kérdésre találhat választ az alábbiakban. 
Mit is jelent ez a gyakorlatban? 
A leendő elsősöknek az általános iskolába való beiratkozáskor áprilisban, az 
ötödik osztályba lépő tanulóknak május végéig kell választani a két tárgy 
között E döntésük meghozatalában szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek 
ezzel a levéllel. 
Miért jó, ha gyermekemnek a hit-és erkölcstant választom? 
Egyrészről, mert az alapműveltség része a Biblia ismerete. Másrészt a hit- és 
erkölcstan órákon a Bibliából megismert történetek alapján kerülnek elő olyan 
fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazodását 
az élet dolgaiban. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és a keresztyén 
értékrendről. 
Tanulnak-e az erkölcstan órákon előkerülő témákról a hittanos 
gyerekek? 
Igen, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. 
Például család, barátok, kortárs csoport hatása, lelki egészség, testi-lelki 
tulajdonságok, elfogadás, konfliktus-kezelés, empátia stb. 
Ki járhat hittanórára? 
Nem kell keresztség vagy felekezeti elköteleződés ahhoz, hogy a hit-és 
erkölcstanra írassa gyermekét, de fontos tudnia, hogy gyermekének a Bibliát 
tanítjuk, keresztény értékrendet és világnézetet. 
Át lehet-e iratkozni év közben az etikáról hittanra, és fordítva? 

Nyári terveink 

1. A szokott időben, június második felében, előreláthatólag: június 17. 
és 22. között, újra kárpátaljai gyerekeket fogunk nyaraltatni. Aki 
szívesen részt venne a fogadásukban, ellátásukban, programjaik 
szervezésében, lebonyolításában, azokat kérjük, vegyék fel a 
kapcsolatot Kereskényiné Nemes Lívia lelkésznővel! 

2. A nyaraltatással párhuzamosan (június 17. és 22. között) kerül sor a 
Vakációs bibliahét elnevezésű programsorozatunkra. Erre a hétre 
szeretettel várjuk gyülekezetünk gyermekeit, és hívogatunk másokat is. 

3. Ez évi gyülekezeti kirándulásunkat, június 28. és 30. között a 
Délvidékre tervezzük. 
Szállást a Belgrádtól (Nándorfehérvár) 50 kilométerre dél-keletre 
fekvő, zömében magyar (86 %) Székelykevén (Szkorenovác) 
foglaltunk, ahol reggelivel és vacsorával szolgáló falusi turizmus 
keretében kapunk elhelyezést.  
Terveink között szerepel a nándorfehérvári-, az Al-Duna menti 
Szendrő és Galambóc vár felkeresése, valamint néhány, utunkba eső 
vajdasági, magyar település meglátogatása. 
Előre látható költség (utazás, félpanziós ellátás a szálláshelyen és 
biztosítás) kb. 28.000.- Ft, amihez még hozzáadódnak a belépőjegyek 
és az esetleges al-dunai hajóút díja.  
Negyvenöt személyes busszal utazunk; várjuk a jelentkezéseket! 

4. Vár a Csodavár. Nyári hittantáborunk a partiumi Bihar-hegység 

legfestőibb nyaralóövezetében, a Boga-völgyben lesz, július 28. és 

augusztus 2. között. A szállásunk Belényestől 25 km-re fekszik. A 

környéken vízeséseket és barlangokat találhatunk, kicsit távolabb, 

kirándulást tehetünk a Pádis-fennsíkra, a Csodavárhoz. 
A hat napos tábor költségét – a felajánlott támogatásoktól függően, 
különjáratú (velünk maradó) autóbuszos utazással és teljes ellátással 
együtt – személyenként kb. 23.000-27.000.forintra tervezzük. 

Gyertek, ilyen hittantábor még nem volt!  

 

 

http://www.budapestedu.hu/data/cms139137/MK11162_Koznevelesi_tv.pdf


Megkaptuk a magunk dénárjait, de mit kezdünk 

vele? 

1926-ban özvegy Lichtenegger Gyuláné a református egyházra hagyta a Kárász 
utcai, árvíz előtt épült házát. Megörököltünk egy csodálatos műemlék épületet 
– remek helyen, a belváros szívében –, melyet a rendszerváltást követően, 
hosszú évek küzdelme után vehettük birtokba 2005-ben. 
Gyönyörű épületünk van, ami egyben nehéz teher is. 
A Kárász utcai házunk siralmas állapotát valamennyien ismerjük. Készült 
engedélyezési terv az épület hasznosítására, missziós házzá történő 
átalakítására, közösségi terekkel, vendéglakással, parókiával. A teljes felújítás 
közel 200 millió Ft-ba kerülne, pályázati segítség nélkül ez elképzelhetetlen. 
Legutóbb beadott pályázati tervünk a főépület udvari traktusában családi 
napközi kialakítását célozta. Tartaléklistára kerültünk, talán csökkentett 
összeggel támogatnak majd bennünket. 
Hét éve pályázunk az épület különböző szintű felújítására: egyelőre csekély 
eredménnyel.  
Pályázati pénzből sikerült a belső körfolyosót rendbe tenni, az épület 
vezetékeinek egy részét felújítani, legutóbb pedig néhány belső udvari ajtót, 
ablakot kicserélni. Saját erőből hoztuk rendbe a lelkészi hivatalt, a főépület 
tetőszerkezetét, a vendéglakást és a lelkészi hivatal fölötti lakrészt, melyet 
közösségi célra használunk. 
Változatlanul szomorú állapotban árválkodik azonban az utcai traktusban a 
leendő lelkészlakás. Régi adósságunk ez. Az a gyülekezet, melynek nincs 
parókiája, korlátozott mindenkori lelkészválasztásában, és nem tekinthető 
nagykorúnak. E helyzet megoldásának elsődleges feladatunknak kell lennie a 
gyülekezeti élet jelene és jövője szempontjából. 
Nyakas magyar kálvinistaként álljunk a magunk lábára, tegyük össze, amink 
van! Elődeink a háború éveiben építették templomunkat, és 1949-ben avatták 
fel. Nehéz időket élünk, bizodalmunk odafent van. Fogjuk meg egymás kezét, 
és tegyük a dolgunkat! Ki-ki erejéhez mérten segítsen, hogy legyen végre 
parókiánk! S ha ez meglesz, talán tovább segít bennünket Istenünk, hogy a 
melléképületből is a közösséget szolgáló ház legyen. 
Presbitériumunk az építés mellett döntött, és erre hívjuk a gyülekezet tagjait.  
Van miről lemondanunk? 
Szeretettel hívom mindannyiunkat az adakozásra. 
Vásároljunk téglajegyet! 

 Vesmásné Zákányi Ildikó 

Nem, a döntés a teljes tanévre szól. Minden év végén újból nyilatkozniuk kell a 
szülőknek a következő évről. 
Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat és ki az etikaórát? 
Az etikaórát az intézmény egy pedagógusa tartja majd, aki az etikaoktatásra 
kiképzést kapott. A hittanórát a Szeged-Honvéd Téri Református 
Egyházközség lelkipásztora tartja. 
A döntés joga és felelőssége is az Önöké, Szülőké! 
Forrás: http://reformatus.hu/gyik/hittan 
 

 

 
 

 
 

 

Gerzsenyi Sándor: Eljött a drága ünnep 

Eljött a drága ünnep 
Nagy napja mennynek, földnek. 
Ma múljék gyász és bánat: 
A Megváltó feltámadt! 
  
Te csüggedt, bús tanítvány, 
Tekints az Úrra, bízván: 
Halálon győz az élet, 
A sírtól nincs mit félned! 

http://reformatus.hu/gyik/hittan


Krónika 
2012. november 1. – 2013. február 28. 

 

November 4. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 
November 5. – Presbiteri gyűlés 
November 11. – Kórusunk szolgálata a délelőtti istentiszteleten. A délelőtti 
istentisztelet után Határon túlról, nemzeten belülről - Nagy Zoltán előadása 
Komáromról 
November 11. – Zenés áhítat Dulics Tímeával 
November 16. – Molnár Róbert Ébresztő, Magyarország! c. könyvének 
bemutatója, evangelizáció, szeretetvendégség 
November 18. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és délutáni istentiszteleten; 
szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 
November 19. – Zenés áhítat Bozóki Andrea tanítványaival 
November 24. – Presbiterképzés, Szentes 
November 25. –  Gyülekezeti ebéd a mezőhegyesi testvérgyülekezet 
küldöttségével délelőtti istentisztelet után 
November 26. – Presbiteri bibliaóra 
December 1. – Adventi játszóház, utána táncház 
December 2. – Szeretetvendégség és téli vásár a délelőtti istentisztelet után. 
Hegedűs Zoltán előadása a kopjafákról és fejfákról 
December 8(9.) – Presbiteri kirándulás a Délvidéken 
December 16. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után, „Nyilas Misi-
pakkok" csomagolása, téli vásár 
December 17. – Zenés áhítat: Bozóki Andrea gitárművész és Zagyi Sándor 
hegedűművész növendékeivel 
December 23. – Zenés istentisztelet a Szegedi Kis István Kórus szolgálatával 
December 24. – Családi istentisztelet, utána szeretetvendégség 
December 25. – Istentisztelet délelőtt és délután ((legátus szolgálatával) 
úrvacsorai közösséggel 
December 26. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel (legátus szolgálatával) 
December 31. – Óesztendei istentisztelet 
Január 1. –  Újévi istentisztelet 
Január 6 – A kórusunk szolgálata a délelőtti istentiszteleten. Utána 
szeretetvendégség 
Január 13.  – A délelőtti istentisztelet után Határon túlról - nemzeten belül c. 
sorozat keretében Fazakas János előadása a Hargitáról 
Január 20.  – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, utána szeretetvendégség 
Január 20-27. – Ökumenikus imahét  

Január 27. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
Január 27.  – Az ökumenikus imahét záró alkalma templomunkban 
Február 3. – A kórusunk szolgálata a délelőtti istentiszteleten, utána 
szeretetvendégség 
Február 10. – A Határon túlról - nemzeten belül c. sorozat keretében 
Bereczky Örs, ormánsági lelkész előadása: „Mi a különbség a 
magyarországi és nem magyarországi magyarok között, és mi a különbség 
a református egyházaink között?"  
Február 11. –  Presbiteri gyűlés 
Február 11-17. – Házasság Hete 
Február 17. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, utána 
szeretetvendégség; dr. Kovács Miklós Abádi Benedekről szóló könyvének 
bemutatója 
Február 17. – Főzés a ferencesek szegénykonyháján 
Február 17. – A Házasság Hetének záró alkalma templomunkban 
Február 18. –  Presbiteri bibliaóra 
Február 18. – Zenés áhítat: a Zeneművészeti Kar és a Szakközépiskola 
gitár-, és hegedű-tanszakos hallgatóinak koncertje 
Február 24. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. Az ebéd előtt 
Kisimre Ferenc beszélget Fekete Gizi színésznővel 
Február 24. – Üzenet a vendégtől c. sorozatunkban dr. Imrényi Tibor 
magyar ortodox lelkész igehirdetése 
 
 
 

 


